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A Read-at-Home
Dear Families,

،عائلتنا العزيزة

One ofيthe
of أaمنchild’s
academic
ديمmost
ح األكاimportant
ي تنبئ بالنجاpredictors
هم العوامل الت
ف الثالث
بنهاية الصand
قراءةfuture
تعد القدرة على ال
success
is
the
ability
to
read
by
the
end
of
third
grade.
Everything
 كل ما يحدث في حياة طفلك في السنوات األولى له تأثير دائم على إمكاناته.فلthat
واملستقبلي للط
happensيin
your
child’s
life
in
the
early
years
has
a
lasting
impact
on
تعتبر االسرة ضرورية لوضع توقعات عالية للتعلم وتشجيع التحصيل الدراسtheir
.املستقبلية
future potential. Families are essential in setting high expectations for
ألطفالهم ونموهم ونجاحهم! تعد مشاركتك النشطة وشراكتك مع معلم طفلك ومدرسته جنبًا إلى
learning and encouraging their child’s academic achievement, growth, and
جنب مع دعم القراءة في املنزل أمرا بالغ األهمية لنجاحهم في تلبية معايير التقييم املوضوعة في
success! Your active participation and partnershipً with your child’s teacher
أالبا
and school, along with reading support at home, is critical to their successماin
meeting the assessment standards established in Alabama.
تتضمن خطة القراءة في املنزل هذه أنشطة ملساعدة طفلك على ممارسة املكونات األساسية لبدء
This Read-at-Home plan includes activities to help your child practice : القراءة
the Foundational Components of Beginning Reading:
ي
 الوعي الصوتAwareness
Phonological

Phonics
الصوتيات
Fluency
الطالقة
Vocabulary
مفردات اللغة
االستيعاب
Comprehension

Writing
الكتابة
Oral
شفهيةLanguage
اللغة ال

We are happy
provide
دة طفلكto
ساع
 أنشطة ملyou
ضمنwith
تي تتthis
 وال، هRead-at-Home
قراءة في املنزل هذPlan,
 خطة الwhich
 نقدم لكincludes
يسعدنا أن
activitiesمتtoي ت
help
your
child
become
a
proficient
reader!
Please
focus
the
 يصبح قارئ ًا ماهًرا! يرجى التركيز على املجاالت املحددة لبدء القراءة التon
ى أن
عل
specific areas of beginning
reading
discussed
during
your
child’s
Student
.( لطفلكSRIP) مناقشتها خالل اجتماع خطة تحسني القراءة للطالب
Reading Improvement Plan (SRIP) meeting.

بحوا متعلمbecome
جح أن يصgood
من املرreaders
 ف،  املبكرةin
وفthe
لصفearly
ن في اgrades,
 قراء جيديthey
ألطفالare
صبح ا
ندما يlikely
ع
Whenنيchildren
more
to become better learners
ما بعدهاthroughout
وات دراستهم وtheir
وال سنschool
أفضل طyears and beyond.
1

قReading
تحدث فارMatters
القراءة

A Student
Reading
طالب
 القراءة للImprovement
 خطة تحسنيPlan

بشأن القانون

About the Law

In 2019, the Alabama Literacy Act was signed into law. Any student in Kindergarten through
صgrade
ي من نق
 يعانan
طالب
طلب من أيreading
الباما ليصبح قwould
ية في أbe
األمrequired
قانون محوtoلىhave
وقيع عaلتStudent
 تم ا، ٢٠١٩
في عام
ُ سي.انونًاdeficiency
3rd
with
identified
Reading
 يتم تقرير وجود.(Plan
SRIP(SRIP).
)  الطالبA
اءةreading
تحسني قرdeficiency
ون لديه خطةis
 يكdetermined
صف الثالث أنby
ى الaحتconsistent
رحلة الروضةdeficiency
القراءة في مinفيany
Improvement
،روفfollowing
ة صوت الحareas:
 طالق، فletter
 الحروnaming
القة تسميةfluency,
 ط: التاليةletter
املجاالتsound
 أي منfluency,
مستمر فيnonsense
هناك نقصword
راءة لوfluency,
ص في القsight
نق
of the
.فهمaccuracy
فردات أو الand
 وامل، fluency,
ية والطالقةvocabulary
 القراءة الشفوor
دقةcomprehension.
،  وكلمات الرؤية، طالقة الكلمات غير املنطقية
words, oral reading
Other requirements of the law include:
:تشمل املتطلبات األخرى للقانون ما يلي
‣ Assessment of early literacy skills three times during the school year
اسidentification
ت خالل العام الدرof
مراa ثreading
املبكرة ثالdeficiency
 تقييم مهارات القراءة والكتابة‣ Parental notification within 15 daysيof
 يوًما من تحديد نقص في القراءة١٥  إخطار الوالدين في غضون‣ Individualized supplemental reading intervention
 تدخل القراءة التكميلية الفردي‣ Strategies and resources for parents to use at home
‣ Summer reading camp
 استراتيجيات وموارد لآلباء الستخدامها في املنزل معسكر القراءة الصيفيOnce a deficiency is identified, teachers are required to notify parents. A diagnostic assessment
is given
provide
ياجاتto
الحتthe
لى اchild,
 وبناًء ع،and
لطفلbased
خيصي لon
تشspecific
جراء تقييمneeds,
 يتم إ.مورteachers
ار أولياء األwill
ني إخط
لى املعلمintensive
 يتعني ع، صreading
عند تحديد النق
instruction
and
interventions
for
that
child.
The
specific
instruction
and
targeted
 سيتم توثيق التعليمات املحددة والتدخالت املستهدفة.دم املعلمون تعليمات قراءة مكثفة وتدخالت لهذا الطفلinterventions
 سيق، املحددة
will be documented in a Student Reading Improvement Plan (SRIP).
.(SRIP) في خطة تحسني القراءة للطالب
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A universal
كن مدافعا عن
screening
 تحقق من.فلكis
ط
assessment
طفلyour
تقدم
givenكto
child
لبduring
 اط.نتظامthe
با
first
30
days
of
مقابلة معلم طفلك
school
يك أيifلدthey
ذا كانare
إ
inفKindergarten,
أسئلة أو مخاو
First,
طفلكSecond,
شأن تقدمor
ب
ThirdءةGrade.
في القرا
Ask your child's
teacher how they
did.

If your child does
حسب النقص
have a reading
مdeficiency,
يتم مراقبة تقدask
س
لك ملعرفةhow
طف
theماteacher
كانتbe
إذا
you can
دinvolved
خالت تساع
الت
inدthe
مكنof
 ي.الyour
أم
creation
ني تعديلStudent
للمدرس
child's
التدخالت
Reading
لتتناسب مع
Improvement
كPlan
(ت طفلSRIP).
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The Student
ستوفر خطة
Reading
تحسني
Improvement
(البSRIP)
قراءة للطwill
ال
Plan
)
كاًراideas
( أفSRIPfor
provide
محددةactivities
ألنشطة
specific
اyou
ام بهcan
ك القيdo
مكنatي
homeلto
ملنزhelp
في ا
your
ك
ة طفلchild
ملساعد
improve
حسنيhis/her
على ت
reading
ت القراءةskills.
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Depending on
إذا كان طفل
theكdeficiency,
ص
ن نقchild’s
يعاني م
your
، راءةwill
ي القbe
ف
progress
monitored
أل املعلمto
اسsee
ف
if
the
كيف يمكنك
interventions
املشاركة في
are helping.
وضع خطة
Teachers
ني القراءةmay
تحس
adjust
the
.(SRIP) للطالب
interventions to
match the needs
of your child.
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Be an advocate
يتم إجراء تقييم
for your child.
فحص شامل
Check your
لطفلك خالل أول
child’s progress
وًما منAsk
 ي٣٠to
regularly.
ا كانwith
سة إذyour
املدر
meet
في رياif
child’sض
teacher
فال أوany
األط
you have
صف األول أو
questions
orال
ي أو
الثان
concerns
about
سألchild’s
 ا.الثالث
your
لك عنprogress.
معلم طف
reading

.نتيجة التقييم
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Important Words Parents Should Know
كلمات مهمة يجب على اآلباء معرفتها

ستالخقدرامءة
خادءمةةافملي
مصطلححااتت التتققيييمما اتمل اسلتقر

►

صطلطلحاحتا.ت
ضييححههذذههااململص
ى تتووض
ي إللى
سومم االلببيانية
ف ههذذها الررس
هناك العديد من املصطلحات املستخدمة لوصف تقييمات القراءة .يتهدف

.

رصد التقدم:

التقييم الختامي:
تقييم عام يتم إجراؤه في الوقت املحدد،
عادةً في نهاية العام الدراسي  ،لتقييم أداء
الطالب بالنسبة ملجموعة من معايير
املحتوى2.

التقييم الفحصي:

هناك طريقتان لرصد تقدم الطالب على مدار العام الدراسي.

التقييم املؤقت:
تقييم يستخدم لتقييم معرفة الطالب ومهاراتهم املتعلقة
بمجموعة محددة من األهداف األكاديمية .عادة ما يتم
إجراء هذه التقييمات في إطار زمني محدود .يمكن
استخدام النتائج على مستوى الفصل الدراسي باإلضافة
2
إلى تجميعها واإلبالغ عنها على مستوى املنطقة التعلمية.

التقييم التكويني:
عملية تقييم مستمرة يستخدمها املعلمون والطالب لقياس تعلم
الطالب لوحدة التدريس الحالية .تساعد التقييمات التكوينية
املعلمني على تقديم مالحظات تصحيحية أو تعديل التعليمات
لتحسني فهم الطالب أو اإلشارة إلى املجاالت التي تحتاج إلى
مزيد من التعليمات2 .

"التقييمات املوجزة  ،التي يتم إجراؤها
عادةً لجميع الطالب  ،مصممة لتحديد
أولئك املعرضني لخطر الفشل في النتيجة.
يمكن استخدام األداء في التقييم
الفحصي لتحديد الطالب الذين يحتاجون
إلى مزيد من التقييم للمهارات وكذلك
الطالب الذين ُيتوقع منهم األداء بشكل
مناسب أو متسارع في تقييم النتائج.
يمكن أي ً
ضا استخدام تقييم الفحص
1
كتقييم مؤقت.

التقييم التشخيصي:
تقييم ُيعطى عادةً ألولئك الذين تم
تحديد أن لديهم مواطن ضعف في
التقييم الفحصي من أجل توفير
معلومات محددة للممارسني حول نقاط
القوة والضعف لدى الطالب1 .

.واشنطن العاصمة  ،وزارة التعليم األمريكية  ،معهد علوم التربية  (FAIR). (REL 2013-2018).تقييم دقة الفحص في تقييمات فلوريدا لتعليم القراءة 1.Foorman, B.R., Kershaw, S., & Petscher, Y. (2013).
دورالتقييم املؤقت في نظام التقييم الشامل .معهد اسنب 2. (Perie, M., Marion, S. Gong, B. & Wertzel, J. (2007.
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يتم دعم املعلومات الواردة في هذا الرسم البياني بواسطة املختبر التعليمي اإلقليمي التابع لـ  IES / NCEEجنوب شرق جامعة والية فلوريدا )العقد  (ED-IES-17-C-0011كموارد وأمثلة لراحة
املشاهد .ليس القصد من إدراجها تأييد من قبل املنطقة الجنوبية الشرقية التعليمية أو مصدر تمويلها ،معهد علوم التربية.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن املمارسات التعليمية املوضحة في هذا املخطط املعلوماتي ليس مقصود بها التفويض ،التوجيه ،أو التحكم في الوكالة التعليمية املحلية للوالية أو اإلرشادات املحددة للمدرسة،
املحتوى  ،نظام اإلنجاز األكاديمي والتقييمات  ،املنهج  ،أو برنامج التدريس .قد تستخدم البرامج الحكومية واملحلية أي محتوى تعليمي أو نظام إنجاز كتقييم أو منهج أو برنامج تعليمي يرغبون فيه.

What are some questions I should ask a teacher about my
ما هي بعض األسئلة التي يجب أن أطرحها على املعلم حول تقدم طفلي في القراءة؟
?child’s reading progress

Isنه؟
ىم
childأعل
ص ف أو
atستوى ال
aboveعلorى م
 gradeالقراءة
?levelيف تبدو
 Whatمنه؟ ك
doesأو أعلى
readingصف
atيقرأ في ال
orلي
 هل طفmy
reading
?above grade level look like
doستوى الصف؟
youي م
useقرأ ف
toفلي ي
 determineط
ifيد ما إذا كان
myحد
childها لت
 readingتisستخدم
atيمات التي
gradeتقي
 ما الWhat assessments
?level
asراءة؟
havingالق
readingن نaقص في
? deficiencyيعاني م
 هل تم تحديد طفلي على أنهHas my child been identified
?What specific areas of reading is my child struggling with
طفلي؟
canيعاني منها
 useاIلتي
toحددة
 helpامل
myالقراءة
childالت
atي مجا
 ما هWhat strategies, activities, and
resources
?home
 ما هي االستراتيجيات واألنشطة واملوارد التي يمكنني استخدامها ملساعدة طفلي في املنزل؟What additional supports are being provided to my child at school? How
?frequently, and for how much time

 -ما أشكال الدعم اإلضافية التي يتم تقديمها لطفلي في املدرسة؟ كم مرة ولكم من الوقت؟
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Phonological
 الوعي الصوتيAwareness

،Phonological
 الكلمات: ذلكawareness
 بما في، مisالan
الكawareness
ي بأصواتofوعspeech
تي هوsounds,
الوعي الصو
including: words, syllables, onset and rime, and phonemes.
. والفونيمات، البداية والقوافي،املقاطع

ياتPhonics
الصوت

Foundations for Beginning Reading

A
B

C

.لهاPhonics
التي تمثisتthe
صوا
 الحروف واألbetween
عالقة بنيletters
 هي الand
ياتthe
الصوت
relationships
يزهاsounds
رها وترمthey
شفيrepresent.
حروف وفك ت
ى صوت اletter-sound
يتضمن التعرف عل
Itلincludes
recognition, decoding,
and
encoding
.فال من القراءة والتهجئةinطorder
كن األfor
 يتمchildren
حتى
to read and spell.

Fluency

قةThe
لطالability
ا
to read with accuracy, appropriate rate, and

.سليم
تعبيرexpression.
القدرة على القراءة بدقة ومعدل مناسب و
proper

أسس
بدء
القراءة

Vocabulary

Aa

ت
 املفرداis knowledge of word meanings.
Vocabulary
ةVocabulary
م إظهار معرفknowledge
 يت.الكلماتisيdemonstrated
هي معرفة معانthrough
املفردات
reading, writing, listening, and speaking.
.املفردات من خالل القراءة والكتابة واالستماع والتحدث

Reading Comprehension

الفهم القرائي

Reading comprehension is the ability to read and
نصprocess
 قراءة الtext
 علىand
قدرةunderstand
القرائي هو الitsهمmeaning.
الف
.

وفهم معناه

ويةOral
 الشفLanguage
اللغة

ل معOral
واصlanguage
تخدمه للتisسthe
ذي نsystem
نظام الwe
ي الuse
ة هto
فويcommunicate
اللغة الش
with
others through
speaking
and
listening.
.اآلخرين من خالل التحدث واالستماع

ةWriting
الكتاب

Writing is a process through which people communicate

كارthoughts
اللها األفand
من خideas.
الكتابة هي عملية ينقل الناس

.
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ي الصوتيAwareness
الوع
Phonological
، الكلمات: بما في ذلك، الوعي الصوتي هو وعي بأصوات الكالم

Phonological awareness is an awareness of speech
فالincluding:
رة تسمح لألطwords,
إنها مهاsyllables,
.والفونيماتonset
،قوافيand
ية والrime,
 البدا،عand
املقاط
sounds,
.بهاthat
لعملallows
ملنطوقة واchildren
وات اللغة اto
صrecognize
بالتعرف على أ
phonemes. It is a skill
and work with the sounds of spoken language.
What is Phonological
Awareness?

Why is Phonological Awareness
صوتي مهم؟Important?
ملاذا الوعي ال

► Reading actually begins with children noticing the

 يتمتع الطالب.تبدأ القراءة بمالحظة األطفال ألصوات اللغة املنطوقة

sounds of spoken language. Students with strong
ني ليصبحوا قراءawareness
وية بأساس متskills
صوتية ق
وعيaتsolid
بمهاراfoundation
الذين يتمتعون
phonological
have
.و كتاب أقوياء
to become strong readers and writers.

كيف يمكنك املساعدة؟

► Playing with sounds helps children develop
How Can You Help?

 ال.يساعد اللعب باألصوات األطفال على تطوير مهارات الوعي الصوتي

phonological awareness skills. There is no print
.توجد مطبوعات تدخل في الوعي الصوتي؛ األمر كله يتعلق بسماع األصوات
involved in phonological awareness; it is all about
hearing the sounds.
مالحظة للوالدين
PARENT NOTE
Sounds
لتمثيلof
ذا اletters
قراءة هare
يجبrepresented
/  م/ريطني مثلinside
داخل شtwo
روفbars
ت الحlike
صوا/m/
يل أ.مثThis
يتم ت
representation should be read by making the sound
. مممmmm.
بفعل الصوت
رفتهAwareness:
 ما تحتاج إلى معWhat
:لصوتيYou
وعي اNeed
ال
Johnson, K. (2014-2020). Phonological
to Know. www.understood.org
https://www.understood.org/en/learning-thinking-diﬀerences/child-learning-disabilities/reading-issues/phonological-awareness-what-it-is-and-how-it-works
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 الصوتيAwareness
الوعي
Phonological
KINDERGARTEN
ة رياض األطفالACTIVITIES
أنشط
تFamilies
ن للعائال
يمك
Can
لكلماتbooks
خبرك باwith
ك أن يrhyme.
ب من طفل
 اطلyour
.لقافيةchild
ب ذات ا
قرأة ال
Read
Ask
toكتtell
عyou
م،ض
عضها الon
ع بthe
غم مpage
ي تتناthat
ة والتrhyme
ى الصفح
دة علeach
املوجو
theبعwords
with
ي
ت
ل
ا
ت
ا
م
ل
ك
ل
ا
س
ي
ل
و
،
ا
ه
ن
و
ع
م
س
ي
ي
ت
ل
ا
ت
ا
و
ص
أل
ا
ى
ل
ع
ز
التركي
other, focusing on the sounds they hear, not the
.يرونها
words they see. Talk about what makes words
rhyme.
قل كلمة واطلب من طفلك.تحدث عما يعطي الكلمات قافية
،(١)  قط: النقر على عدد املقاطع في الكلمة/  التصفيق/ العد
Say a word and have your child .count/clap/tap
(٣)  مثلث،(٢) نزهة
the number of syllables in the word: cat (1),
picnic
(الت2),
والعمtriangle
(ت الفول أ3).
اجعل طفلك يحرك العدادات مثل حبا
 يقول الصوت بصوت عاٍل،  لكل صوت في الكلمة، املعدنية
Have، your
child
move
b-a-t
m-o-p
، s-i-t
، = counters
 عدادات٣)such
.عدادas
ك الbeans
اء تحريor
أثن
(d-e-n
، c-u-p
pennies, for every sound in the word,
saying
the
sound aloud while moving the counter. (3
counters = b-a-t, m-o-p, s-i-t, d-e-n, c-u-p)

Digital
Resources
طفال
د رقمية لألfor
موارChildren

... n

1111
.....
PBS Kids:
Rhyming
ب القافيةGames
ألعا

Go Noodle:
Syllables
املقاطع

Jack Hartmann:

ةBlending
داية والقافيOnset
مزج الب
and Rime

Digital
األمورResources
رقمية ألولياءfor
واردParents
م

Slide and Say
Phonemes

Phoneme
Manipulation

FIRSTلGRADE
ACTIVITIES
صف األو
أنشطة ال
Families Can
ت
الPlay
عائGames
يمكن لل
لأعلعببالأعلاعابب

Digital
ألمورResources
قمية ألولياء اfor
رد رParents
موا

Thumbs Up, Thumbs Down: Give me a
 أعطني إبهاًما ألعلى عندما تسمع: اإلبهام ألسفل، اإلبهام ألعلى
thumbs
with a short
، غطاءup
، بwhen
 كو، يتyou
 ب، يفhear
وان ألaحيword
:كلمة بحرف متحرك قصير
vowel sound: pet, Pete, cup,
cap, cape ...
(... pet, Pete, cup, cap, cape) ... رأس
Robot Talk: Theً parent will produce individual
 سينتج الوالد أصواتا فردية في كلمة:حديث االنسان األلي
sounds
همة طفلكin
ن مa إ.mystery
بطريقة آليةword,
ل صوتpausing
مؤقت ًا بني كbetween
 ويتوقف،ةeach
غامض
sound
in
a
robotic
manner.
It
is
your
child’s
 مثال خمن الكلمة.زج األصوات مًعا إلنتاج الكلمة كاملةjob
هي م
to blend."clip
the
sounds together to produce the whole
" ،  سيرد الطفل/ c / / l / / i / / p / :الغامضة الخاصة بي
word. Ex. Guess my mystery word: /c/ /l/ /i/ /p/
Theوتchild
reply,
“clip.”
و الصwould
 ما ه:سأل
 ا.صوات
 أ٣  انطق كلمة بها:خمن صوتي
الذي تسمعه في )بداية أو وسط أو نهاية( الكلمة؟ )على سبيل
Guess My Sound:
sounds.
.( خوخ،Say
ورقيةaرةword
 طائ، بwith
 كلdog,3kite,
peach :املثال
Ask: What sound do you hear at the (beginning,
middle, or end) of the word _____? (ex: dog,
kite, peach)

Scholastic:
Phonological
Awareness Activities

Phoneme
Hop Scotch

Say and Slide Words

Say and Slide Words
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Phonics
الصوتيات
صواتis
واألthe
(لغةability
)حروف الto
وفunderstand
 العالقة بني الحرthe
ى فهمrelationship
الصوتيات هي القدرة عل
Phonics
زهاbetween
شفيرها وترميletters
(ف وفك تgraphemes)
ف على صوت الحرو
التعرthe
ضمنsounds
 يت.(تمثلهاphonemes)
)الصوتيات( التي
and
.القراءة والتهجئةrecognition,
حتى يتمكن األطفال من
they represent. It includes letter-sound
decoding, and encoding in order for children to read and
spell.
Phonics: Everything
الصوتيات
toشKnow
ةParents
اجة إلى معرفتNeed
يءاآلباء بح
 كل:

► In order for your child to understand what they read, they
Why is Phonics Important?
ملاذا الصوتيات مهمة؟

must
toك ب
do
ي
ل تلقائbe
شكable
سرعة وب
بذلitامquickly
ًرا على القيand
ون قادautomatically.
 يجب أن يك، ما يقرأهThis
لكي يفهم طفلك
reading
منskilled,
 تتض.منهاfluent
الستفادة
راتيجيات لrequires
رة من االستaخيrepertoire
هرة والطالقة ذof
املاstrategies
ب هذه القراءةto
تتطل
draw on.
ofهذه اإل
.ياتThese
 الصوت- ةstrategies
تهجئة الصوتيinclude
ة عالقات الusing
دام معرفaخknowledge
ستراتيجيات است
sound-spelling relationships — phonics.
ً يحسن تعليم الصوتيات أي
ضا القدرة على التهجئة ألنه يركز على أنماط التهجئة التي
Phonics instruction also improves spelling ability because
.تصبح مألوفة من القراءة
it emphasizes spelling patterns that become familiar from
reading.
.

►

How Can You Help?

كيف يمكنك املساعدة؟

about
Point
فTalk
ت الحرو
جموعاwhat
روف ومsounds
ى تلك الحare
شر إلmade
 أ.روفby
 الحwhich
تصنعهاletters.
صوات التي
عن األout
تحدث
those letters and letter combinations in the books
.قرأهاyou
لتي تread.
في الكتب ا
Write
the
letters
or
letter
combinations
on
index
cards
وف أو مجموعات الحروف على بطاقات الفهرس واجعل طفلك يتدرب علىand
اكتب الحر
have
your
child
practice
reading
them.
Find
things
around
 ابحث عن أشياء في املنزل تحتوي على هذه الحروف وقم بتسميتها بمالحظات.تهاthe
قراء
house that have those letters and label them with sticky notes!
!الصقة

Blevins,
W. ( تاريخBasic
)بدون. ياتInformation
تها قبل تدريس الصوتYou
ى معرفNeed
ي تحتاج إلto
ة التKnow
ت األساسيBefore
 املعلوما:تياتTeaching
فهم الصو.
Blevins, W. (n.d.). Understanding
Phonics:
Phonics.
Retrieved
ة منfrom:
 مأخوذhttps://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/understanding-phonics/
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ص اولتي
يوا
أن ا
صوتي
لعيActivities
وةعال
شلط
Phonics
KINDERGARTEN
نشطة رياض األطفالACTIVITIES
أ
تFamilies
ن للعائالCan
يمك
عزز فهم طفلك لكيفية تنظيم الكتب من خالل اإلشارة
Reinforce
يمكنكyour
.باعةchild’s
سية للطunderstanding
ب وامليزات األساofكتاhow
زاء الbooks
إلى أج
are organized
، كتابby
ر الpointing
 وظه، تابout
ن الكthe
ي مparts
ألمامof
ء اaجزbook
مية الand
تس
the basic features of print. You might name the front
قاالتthe
ر مback
 * انظ.of
صةthe
القbook,
ه قراءةand
دأ فيwhere
الذي تبyou
واملكان
of the book,
begin reading the story.
*See
.صيل
التفاPrint
يد منAwareness
 املطبوعة ملزarticles
التوعية
for more details.

اجعل تعلم األبجدية ممتًعا من خالل األنشطة العملية
Make learning the alphabet fun with hands-on
بدأlike
 ا.بPlay-Doh,
طيس واأللعاpuzzles,
از واملغناmagnets,
صال واأللغand
لصلtoys.
مثل ا
activities
Begin with
مكنidentifying
بمجرد أن يتthe
.فلكletters
اسم طinيyour
روف فchild’s
بتحديد الح
name. Once your child is able to identify and name
 قدم له، طفلك من التعرف على الحروف وتسميتها
the letters, provide him or her with activities to build
حروaccuracy
رف على الinتعletter
 في الrecognition.
أنشطة لبناء السرعة والدقة
speed.ف
and

تFamilies
ن للعائالCan
يمك

طفالResources
رد رقمية لألfor
مواChildren
Digital

PBS Kids:
Sesame Street
Letter Dance Party

Sesame Street
Alphabet Songs

األمورResources
رقمية ألولياءfor
واردParents
م
Digital

Print
Awareness

Silly Ways to
Teach Print
Awareness

Alphabet
Knowlege:
Letter Arcs

Digital
Resources
طفال
رد رقمية لألfor
مواChildren

 ذاكرة االبجادية:العب ألعاب الكلمات

Play word
games:
ف من
لكل حرAlphabet
قات حروفMemory
اطبع بطاقات صور وبطا
Print عpicture
cards
and
letter
cards
 ض. لعمل مجموعة من البطاقات،for
ديةeach
 األبجletter
حروفof
ال
the alphabet, to make a deck of cards. Put every
كل بطاقة وجهها ألسفل على الطاولة أو على األرض
card face down on the table or the floor in rows. Let
 دع طفلك يختار بطاقتني ملعرفة ما إذا.في صفوف
your child choose two cards to see if the letter card
 )على.كانت بطاقة الحرف وبطاقة الصورة متطابقتني
and picture card match. (e.g., h= hat; f= fish)
(f = fish

Teach Your
Monster to Read

 ؛h = hat ، سبيل املثال

Using a familiar book, go on a sight word hunt and
كلمةthe
عنsight
البحثwords
هب فيyou
 اذ،find.
باستخدام كتاب مألوف
highlight
.

Sight Word
Hopper

مرئية وقم بتمييز الكلمات املرئية التي تجدها

Read rhyming books and have your child point to
لماتwords.
ر إلى الكTalk
ك يشيabout
عل طفلthe
واجdifferences
 كتب القافيةin
اقرأ
the rhyming
spelling.
. تحدث عن االختالفات في الهجاء.املقافية

Jack Hartmann:
Workout to the
Letter Sounds

Digital
اء األمورResources
رد رقمية ألوليfor
مواParents

Vowel Picture Sort

CVC Emergent
Phonics Readers
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FIRST GRADE
األولACTIVITIES
أنشطة الصف
Families Can

يمكن للعائالت
Usingسية
letter
غناطيtiles,
روف املmagnet
وف أو الحletters,
عات الحرor
مربletters
باستخدام
written
on
index
cards,
have
students
 اطلب من، ف املكتوبة على بطاقات الفهرسةsort
أو الحرو
capital letters and
lowercase
letters.
.الطالب فرز األحرف الكبيرة والصغيرة
Usingقمa،magazine,
advertisement
ى بريد غير هام
جلة أو إعالن أو حتorم مeven
باستخدا
junk mail,
mark
capital
letters
that
begin
يز األحرف الكبيرة التي تبدأ جمًال جديدة بقلمnew
بتمي
sentences.ةwith
a
highlighter
or
crayon.
Circle
 عالمات ترقيم نهاية الدائر.تمييز أو قلم تلوين
ending punctuation marks.
 اجعل طفلك "يؤطر" جملة، باستخدام أي كتاب أو نص
Using any
بدايةbook
ًدا فيor
واحtext,
صبًعاhave
 ضع إ.your
صبعنيchild
باستخدام إ
“frame” a sentence using
two
fingers.
Place
.وآخر في نهاية الجملة
الجملة
one finger at the beginning of the sentence
and one at the end of the sentence.

Families Can

يمكن للعائالت
Read
text
لفكDecodable
النص القابل لTexts:
:لتشفيرDecodable
ص القابلة للفك ا
صوisلنaقراءة ا
typeىof
ألولtext
راءة اused
ت القin
يماbeginning
تخدم في تعلreading
هو نوع من النص املس
instruction.
Decodable
texts
are
فك يتم ترتيبها بعناية لتضمن بشكلcarefully
النصوص القابلة لل
sequenced
to
progressively
incorporate
.لمات متسقة مع العالقات بني الحروف والصوتwords
تدريجي ك
thatهاare
consistent
with
the
letter–sound
 تم تجميع،انقر هنا للحصول على مجموعة من الروابط
relationships.
links,
compiled
byبوا
قائمة بمصادرClick
ل علىhere
حصوfor
 لل، The
Reading
League سطة
Theض
Reading
League,
for
text
صفوف ريا
طالب في
ة للaفرlist
الشof
فكdecodable
صوص القابلة ل
الن
sources for students
in
grades
K-2,
3-8,
teens,
. واملراهقني وجميع األعمار٨-٣األطفال و
and all ages.

قاتCut
ى بطاUp!
ية علWrite
طع لفظtwo
ن مقاsyllable
ب كلمتني م
طع! اكتon
دعونا نق
Let’s
words
ث ينقسAsk
مة حيyour
طع الكل
أن يقto
فلكcut
ن طthe
ب مword
 اطل.الفهرسة
indexمcards.
child
ر نtwo
 أ:منيsyllables
رنب إلى قسdivide.
ع كلمة أThe
 تقطيword
 سيتم.ني
املقطع
where.بthe
rabbit
would be cut into two parts: rab bit.
نتظمةWords
مات غير مand
ب كلNerf™
 اكت:النرفBlasters:
 و تفجيراتWrite
الكلمات املرئية
Sight
 أو، جافةspelled
وحة محوwords
 أو ل، سةon
فهرindex
اقات الcards,
على بطaفdry
الحرو
irregularly
مكنboard,
 ي.ث عنها
كلمة يبyour
طفلكsidewalk
حدد ل... …يف
رصCall
على الout
حتى
erase
orحeven
a
.لطفلك قراءة الكلمة وتفجيرها
word for your child to find. Your child can read

Digital
ألطفالResources
وارد رقمية لfor
 مChildren

Roy the Zebra: Capital
Letter Games

Jack Hartmann:
Parts of Sentence

 األمورResources
 رقمية ألولياءfor
واردParents
م
Digital

Early Literacy:
Print
Awareness

Guidelines for
Promoting Print
Awareness

FCRR: Build a
Sentence

Digital
طفالResources
رد رقمية لألfor
 مواChildren

Sight Word
Hopper

Teach Your
Monster to Read

Blazer Fresh:
Clap it Out!

Digital
األمورResources
رقمية ألولياءfor
واردParents
م

15 Phonics Rules
for Reading and
Spelling

FCRR: Digraph
Delights

FCRR: Silent
E Changes

and blast the word.
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SECOND
صف الثانيGRADE
 أنشطة الACTIVITIES
تFamilies
ن للعائالCan
يمك
• Listen to your
read
ٍ اchild
.ل
صوت ع
قرأ بaloud.
• استمع إلى طفلك وهو ي
• Write
down
any
words
your
child reads incorrectly.
.• اكتب أي كلمات يقرأها طفلك بشكل غير صحيح
• Look for patterns. What types of words does your
 ما أنواع الكلمات التي يحتاج.• ابحث عن األنماط
child need to practice: words with regularly spelled
 الكلمات ذات أحرف العلة الطويلة:طفلك ملمارستها
long and short vowels, words with affixes, or high
 أو الكلمات ذات، والقصيرة التي يتم تهجئتها بانتظام
frequency words?

Digital Resources for Children
موارد رقمية لألطفال

Turtle Diary:
Long and Short
Vowels

ABCYA: Slimezilla
vs Compound
Words

Kids Academy:
Dividing Words
into Syllables

 أو الكلمات عالية التردد؟، األلقاب

Use the resources below to play a related word game.

استخدم املوارد أدناه للعب لعبة الكلمات ذات الصلة

Digital
األمورResources
رقمية ألولياءfor
اردParents
مو

.

FCRR: Long
and Short
Vowels

FCRR: Affix
Hunt

FCRR: High
Frequency
Words

IES Recommendation 3:
Blending Letters,
Recognizing and
Reading Words

Change a Letter,
Change the Word

Change a Letter,
Change the Word

THIRD GRADE
الثالثACTIVITIES
أنشطة الصف
Families Can

يمكن للعائالت
Word Part Detectives
التحقيق في أجزاء الكلمات
Encourage your child toً be a word detective by
شجع طفلك على أن يكون محققا للكلمات من خالل
examining words in a text that have a prefix and/or a
 أو/ فحص الكلمات في النص الذي يحتوي على بادئة و
suffix added. Ask your child to write the word down
 اطلب من طفلك كتابة الكلمة ورسم مربع.الحقة مضافة
and draw a square around the prefix, while chatting
ضع دائ
. أثناء الدردشة حول ما تعنيه، حول البادئة
aboutرةwhat
it means.
Circle the suffix and discuss its
الكلمةHow
معنىdoes
يتغيرthe
يفmeaning
 ك.ش معناها
ة وناword
لالحقchange
حول ا
meaning.
of قthe
قة؟orالح
عند إزالة البادئة أو ال
when you remove the prefix
suffix?

خمن كالمي
Guess My Word
اتyour
دة كلمchild
ختر عbegins
 ا، ص ماreading
ي قراءة ن
طفلكchoose
قبل أن يبدأ
Before
a فtext,
several words
more
ل مقطعthat
تب كhave
 اك.ظي
طع لفthan
ن مقone
كثر مsyllable.
وي على أWrite
تحت
eachلsyllable
ك قراءة كon
طفلindex
لب منcards.
 اط.سةHave
ت الفهرyour
طاقاchild
 على بread
لفظي
each syllable
وين كلمةcard
ع لتكand
ملقاطcombine
جمع بني اthe
ي والsyllables
مقطع لفظtoقةmake
بطا
a multisyllable word.
.متعددة املقاطع
Example: fantastic :ًمثال

□ DD
fan

tas

tic

Digital
Resources
طفال
رد رقمية لألfor
مواChildren

Blazer Fresh:
Word
Wizards

ABCYA:
Submarine
Spelling

Scholastic:
Short Circuits
Affix Game

ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents
Digital

Teaching Vocabulary
through
Conversations

IES Recommendation 3:
Blending Letters, Recognizing
and Reading Words
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Fluency
الطالقة
Fluency
.مناسبisيرthe
 وتعبability
 مناسبto
عدلread
قة ومwith
راءة بدaccuracy,
درة على القappropriate
الطالقة هي الق
rate, and proper expression.

► The goal of fluency instruction is to make the reading of

Why is Fluency Important? ملاذا الطالقة مهمة؟

words
and
ى يتمكن
ة حتsentences
والجمل سهلeffortless
راءة الكلماتsoل قthat
و جعa هchild
الطالقةcan
عليمattend
دف من تto
اله
what
the
text
means.
Sufficient
amounts
of
reading
and
 تعتبر الكميات الكافية من قراءة النصوص.الطفل من متابعة ما يعنيه النص
rereading texts is the best way to help children develop
ةautomaticity
 التلقائية وسهولand
طويرreading
طفال على ت
و إعادة قراءتها أفضل طريقة ملساعدة األ
ease, so that they can focus on
ن يقرؤونmeaning.
ألطفال الذيChildren
 ا.ناء املعنىwho
على بread
لتركيزmore
نوا من اfluently
حتى يتمكread
، القراءة
building
.بطالقة أكثر يقرؤون املزيد
more.

►

How Can You Help?

كيف يمكنك املساعدة؟

Help your child choose books that he/she can comfortably
.ساعد طفلك على اختيار الكتب التي يمكنه قراءتها بشكل مريح
read.

 على الرغم من أن طفلك قد يكون قادرا.اقرأ بصوت عاٍل لطفلك كل يوم

ً aloud to your child every day. Even though your child
Read
قراable
 يوم لto
كلread
 وقتindependently,
تمر في تخصيصcontinue
 اس، ستقلto مfind
بشكلtime
قراءةeach
على ال
mayءةbe
اعday
ستمto
باالread
طفلكaloud
ستمتع
 سي.هthat
 قراءتare
توىjust
ز مسbeyond
ي تتجاوhis/her
ت عاٍل التreading
الكتب بصو
books
level.
advanced
.القةYour
ءة بطchild
ا للقراwill
 رائًعenjoy
ع مثاًالlistening
 وسيسم، ةtoدمmore
ص املتق
 من القصstories,
إلى املزيد
and will hear a great example of fluent reading.
Finding Just Right Books
Meier,
J. ( تاريخand
)بدون.Fluency:
 مأخوذة من.خTips
لصواريfor
راءة اParents
ح لآلباء من قfrom
 نصائ:ةReading
صيفية والطالقRockets.
القراءة ال: Retrieved from:
Meier, J. (n.d.). Summer
Reading
https://www.readingrockets.org/article/summer-reading-and-fluency-tips-parents-reading-rockets
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 الطالقةActivities
أنشطة
Fluency
FIRST
 األولGRADE
طة الصفACTIVITIES
أنش
Digital
طفالResources
رد رقمية لألfor
 مواChildren

Families Can

يمكن للعائالت
Emphasize One Word
التأكيد على كلمة واحدة
Read
taking
غييرthe
ق تsame
عن طريsentence
 بالتناوب، multiple
ة عدة مراتtimes,
س الجمل
اقرأ نف
turns by changing the emphasis.
.التركيز
Do
you
have
my crayon?
yellow crayon?
هل لديك قلم تلوين أصفر؟
Do you
have
my yellow
you
have
my
yellow
crayon?
Do
Do you have my yellow crayon?
هل لديك قلم تلوين أصفر؟
Do you have my yellow crayon?
Doyou
you
have
my crayon?
yellow crayon?
هل لديك قلم تلوين أصفر؟
Do
my yellow
have
Do
you
have
yellow
crayon?
my
Do you have my yellow crayon?
Do you have my yellow crayon? هل لديك قلم تتلوين أصفر؟
Do
have
my yellow
? crayon?
Doyouyou
have
my crayon
yellow
هل لديك قلم تلوين أص
صففرر؟
Do you have my yellow crayon?
هل لديك قلم تلوين أصفر؟
Continue
words
 كلthis
د علىactivity
يتم التأكيuntil
 حتىall
شاط
هذا النhave
مر فيbeen
است
ِ Spend
individually
يث عن كيفيةemphasized.
ض وقت ًا في الحد
 اق.رديtime
شكل فtalking
الكلمات ب
about how
the
.جملة
ى الemphasized
أكيد عليها معنword
ي تم التchanged
الكلمة التthe
تغيير
meaning of the sentence.

Daniel Tiger's
Neighborhood

Teach Your
Monster to Read

Digital
 األمورResources
 رقمية ألولياءfor
واردParents
م

FCRR: Reading
with Expression

What Reading
Fluency Looks like
in First Grade

SECONDي
GRADE
ف الثانACTIVITIES
أنشطة الص
تFamilies
 للعائالCan
يمكن

ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents
Digital

 اقرأ بصوت عاٍل كثيرا مع: نموذج القراءة بطالقة-

ً Reading: Read aloud often and with
* Model Fluent
ى فهم كيفReading
 طفلك علaloud
ساعدhelps
ت عاٍل ت
صوchild
راءة بunderstand
 الق.التعبير
expression.
your
what fluent reading sounds like. .تبدو القراءة بطالقة
* I Read/You
and
، راءة كتابRead:
على قYou
طفلك
ت وyour
وب أنchild
 تنا:رأtake
ت تقturns
 أن/ قرأreading
 أنا أa book, making sure he/she is following along or
ً
دما الreading
 قارئا عنalong
يهمسwhen
اءة أوit’s
القرnot
ابعhis/her
ن أنه يتturn.
مع التأكد م
whisper
* Echo Read – You read and then the child reads
.يحني دوره
theةexact
same
sentence,
using
the
parent’s
model
 تقرأ ثم يقرأ الطفل نفس الجمل- ئة صدى الصوتof
 قراfluent reading to guide how to change his/her voice to
طالtext
اءة بfor
لقرphrasing,
ج الوالدين ل
تخدام نموذaccuracy,
 باس، ضبط
matchقةthe
expression,
etc.بال
* Choral reading
together,
as
one.
Both
parent
and
child
لتوجيه كيفية تغيير صوته ملطابقة النص للصياغة
reads the page aloud. This helps model
appropriate pace
. إلخ، والتعبير والدقة
and intonation, and encourages your child to match his/
ن والطtoديwhat
 الوالyour
كل منvoice
 يقرأis
.حد
 كورال القراءة معا كواherفلvoice
doing.
 هذا يساعد في صنع النموذج.الصفحة بصوت عاٍل

Scholastic: Digital
Books for Choral
Reading

Understood: Why
Kids Read Slowly

Choral and Echo
Reading

IES
Recommendation
4: Reading for
Understanding

What Reading
Fluency Looks
Like in Second
Grade

FCRR: Listen to
Me Read

https://msjordanreads.com/2017/05/22/5-summer-activities-to-boost-reading-fluency/
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THIRD
 الثالثGRADE
ة الصفACTIVITIES
أنشط
Families Can

يمكن للعائالت
Ask your child to read aloud. Make notes about your
 قم بتدوين.اطلب من طفلك القراءة بصوت عاٍل
child’s ability to read words correctly. If your child
مات بشكwords
راءة الكلincorrectly,
 طفلك على قfocus
ول قدرةon
 حspecific
مالحظات
reads لmultiple
بشكل غيstrategies.
مات متعددةAlso,
يقرأ كلthink
طفلكabout
ذا كانhow
 إ.حيحyour
ص
wordرreading
ة لقراءةsounds.
ت محددDoes
اتيجياitترsound
على اسconversational?
 فركز، صحيح
child’s reading

ً  فكر أي.الكلمات
 هل.ضا في كيفية قراءة طفلك لألصوات
تبدو محادثة؟
Provide tips and reminders.
•
•
•

I can stop at periods.
I can pause at commas.
قدم النصائح والتذكيرات
I can change my•طvoice
د النقاwhen
وقف عنIتread
يمكنني ال
conversation•.and
اصلdialogue.
يمكنني التوقف عند الفو
asوتI ص
read.
•حوا•رIالcan
دثة وuse
ملحاexpression
ي عندما أقرأ ا
يمكنني تغيير
• I can read
in
longer
phrases.
•يمكنني استخدام التعبير بينما أقرأ
•

يمكنني قراءة جمل أطول

طفالResources
رد رقمية لألfor
مواChildren
Digital

CJ
ABCYA: Out of
Sight Words

n

Blazer Fresh:
Don't Read Like
a Robot

ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م
Digital

Home Reading Helper:
Figuring Out New Words
in Third Grade

Home Reading Helper:
Coaching Fluency

Understood: What
Reading Fluency Looks
Like in Third Grade

IES:Practice Reading
Out Loud Bookmark

أنشطة الصف الثاني
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ALABAMA
READING
INITIATIVE
J\/(lbclmo .S/Ule 1Nportme11t oJ t:durot,011

Vocabulary
مفردات اللغة
Vocabulary is knowledge of word meanings. Vocabulary
ات من خاللisردdemonstrated
إظهار معرفة املفthrough
 يتم.ماتlistening,
 معاني الكلspeaking,
 هي معرفةreading
املفردات
knowledge
.االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
and writing.

► When readers and writers know many words, they can

Why is Vocabulary Important?
ملاذا مفردات اللغة مهمة؟
 يمكنهم قراءة وكتابة نص، عندما يعرف القراء والكتاب العديد من الكلمات

read and write text that is more complex. A strong
: تعمل املفردات القوية على تحسني جميع مجاالت االتصال.دا
ً أكثر تعقي
vocabulary improves all areas of communication: listening,
speaking, reading, and writing..االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
... عاis
)ى مthe
كماتنراوولا املحتوthat
ص وا ألف
القص. لوتامليحتوتىجممعاعideas,
صألقفةكارا
الالand
تقة اهلتيي تا ملادة
املفردات هي ااملاملدفردا
Vocabulary
(١٩٩٩ ، Ruply
.ألطفالglue
الفهم فيholds
 مما يجعل..stories,
صص وا
جمع القcontent
ة الالصtogether…
ً
(Ruply, 1999).مما يجعل الفهم في متناول ا ألطفال
making comprehension
accessible for children. (Ruply, 1999)

كيف يمكنك املساعدة؟

► Talking to and reading with your child are two terrific ways
How Can You Help?

التحدث إلى طفلك والقراءة معه طريقتان رائعتان ملساعدته على سماع

to help them hear and read new words. Conversations and
ة هي طرقabout
ت املمتعinteresting
لة حول الكلماwords
ت واألسئare
ادثاeasy
 املح.ةways
ت جديدtoماget
ءة كلnew
وقرا
questions
.سهلة إلدخال كلمات جديدة في الحديث اليومي
words into everyday talk.

Conversations Build
Vocabulary

MonthlyنTips
Parents:
Child’s
October 25). NCTE. Retrieved
أخوذة مfor
 م.NCTE
.(كتوبرBuilding
 أ٢٥ ، ٢٠١٨)Your
.ت طفلك
كوين مفرداVocabulary.
 ت:(ح شهرية للوالدين2018,
نصائ
from: https://ncte.org/statement/howtohelpenglish/
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طة املفرداتActivities
أنش
Vocabulary
KINDERGARTEN
شطة رياض االطفالACTIVITIES
أن
Families Can

يمكن للعائالت
Help your child learn the meanings of new words by
ة منreading
ات الجديدdifferent
عاني الكلمtypes
 تعلم مof
علىbooks
د طفلكtoاعhim
 سor
frequently
her. .خالل قراءة أنواع مختلفة من الكتب بشكل متكررله

ث اليومية والصورabout
األحداdaily
ت حولevents,
 محادثاpictures
 قم بإجراءin a
Have conversations
 فيyou
شياءvisit,
رها واألthings
لتي تزوin
ن اnature,
ب واألماكand
في الكتا
book, places
ساعدyou
.طفلك
ها معwith
ررت بyour
التي مchild.
لتجاربHelp
بيعة واyour
الط
experiences
have
child use new
words
to
describe
those
things.
طفلك على استخدام كلمات جديدة لوصف هذه
Ex: Theذاdoors
 ه.اللونofئيةyour
كستناschool
مدرستكare
وابmaroon
 أب:مثال.ءin
شياcolor.
األ
That is aيdarker
shade
of
red.
Can
you
think
of
 هل يمكنك التفكير ف.ظل أغمق من اللون األحمر
something else that is maroon?شيء آخر كستنائي؟

Families Can

يمكن للعائالت
: على سبيل املثال.صنف األشياء املنزلية إلى فئات مع طفلك
Sort household objects into categories with your
.األشكال والطعام واملالبس وما إلى ذلك
child. Ex: shapes, food,
clothing, etc.
م
د
خ
ت
س
ا
و
ه
ت
ئ
ف
و
ر
ص
ن
ع
سم كلof
ل اeach
أن يقوitem,
 طفلكits
اطلب من
Have your child say the name
نتناولuse
اكهةthe
ي فitems
فاحة هin
 التsentences.
: مثال. الجملEx:
ر فيAn
العناص
category,هاand
apple is a fruit we eat for a snack. .لتناول وجبة خفيفة

Play an
When I say
قولopposite
 ت، ل توقفword
دما أقوgame.
 عن: مثالExample:
.العب لعبة كلمات معاكسة
stop, you .(say
say
(____سفلgo).
قول ___ )أWhen
ل أعلى تI وsay
ما أقup,
عندyou
.(___ )اذهب
____(down).
When I say stop, you say ____(go). When I say up, you say ____(down).

موعةengage
تخدم مجinسeveryday
 ا،  مع طفلكactivities
شطة اليوميةwith
ك باألنyour
 قيامchild,
أثناء
As you
 نذهب إلof
عناverbs
 د:مثالto
.تكchange
ير تصرفاyour
ل لتغيaction.
من األفعاEx:
متنوعة
use aىvariety
لحديقةsaunter
هب إلى اto
ا نذthe
دعونpark.
.الحديقة
Let’s walk to the park. .Let’s
حديقpark.
ل إلى الLet’s
فلننتقskip
.حديقة
إلىpark.
دعونا نسير
Let’s march to.ةthe
toالthe

Digital
طفالResources
ارد رقمية لألfor
 موChildren

PBS Kids:
Martha Seeks

Prefix and Suffix
Song

Digital
ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م

7 Ways to Boost
Your Child's
Vocabulary

Multiple Meaning
Bugs

Reading Rockets:
Building Your
Child's Vocabulary

Digital
Resources
طفال
رد رقمية لألfor
مواChildren

a

Peg and Cat:
Sort, Sort, Sort

r;:,
PBS Kids:
Martha Speaks

Digital Resources for Parents

موارد رقمية ألولياء األمور

Cube Word Sort

Antonym
Memory:
Opposite Cards
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FIRST
 األولGRADE
طة الصفACTIVITIES
أنش
DigitalالResources
رقمية لألطفfor
واردChildren
م

Families
ت
للعائالCan
يمكن
ساعد طفلك على فهم معنى الكلمات والعبارات غير املعروفة من
ية علmeaning
ئلة توضيحof
أسunknown
خالل طرح
Help your child understand:يهthe
words
and
phrases
by
asking
him/her
clarifying
• ما هي االستراتيجيات التي استخدمتها ملساعدتك في معرفة
questions:
مة؟to
لكلhelp
هذه اyou
ما تعنيه
• What strategies have you used
عنىfigure
حديد مout
لى تwhat
عدتك عthis
ملساword
الكلمةmeans?
• هل قرأت الجمل حول
• Have you read the sentences around the؟word
الكلمة
to help you determine what the word means?
خدا•مهاThere
نك استare
 يمكtwo
 هل.ةwords
ذه الكلمyou
في هknow
عرفهماinن تthis
لمتاword.
• هناك ك
مة؟to
لكلhelp
تعنيه اyou
م ماunderstand
اعدتك على فهwhat
ملس
Can you use them

~

ABCYA:
Alphabetical
Order

n n

Peg and Cat:
Sort, Sort, Sort

The Bazillions:
Prefix or Suffix?

the word means?

فقاعة الكلمة
Word Bubble
فيa ةword
رة كبيرbubble
رسم دائbyقdrawing
ت عن طريaماlarge
اعة كلcircle
شاء فقinبإنthe
قم
Create
middle
of
a
piece
of
paper.
Write
a
word
inside
the
 اكتب كلمة داخل الفقاعة كلمة.منتصف قطعة من الورق
bubble
هة مثلthat
تشابhas
ي مseveral
 لها معانsynonyms
(فات )كلماتwords
عدة مرادthat
علىhave
تحتوي
similar meanings such as “run/jog” or “look/gaze”).
ر فيyour
ك يفكchild
عل طفلthink
 اج.(of
"يقas
حدmany
 ت/ ظرةpossible
رى" أو "نwords
 ج/ ضthat
"رك
Have
are similar
in
meaning
to
the
word
written
on
the
inside
أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تتشابه في املعنى مع
of
the
ل الجزءbubble.
كلمات حوWrite
هذه الthose
 اكتبwords
.لفقاعةaround
ة داخل اthe
كتوبoutside
الكلمة املof
the bubble. Add new words to your bubble as you read
ت
تك وأنstories
لى فقاعand
يدة إacquire
لمات جدmore
ضف كwords!
 أ.(فقاعةe.g.,
 من الbig
الخا=رجي
future
large,
gigantic,
enormous,
massive,
huge).
تقرأ القصص املستقبلية وتكتسب املزيد من الكلمات! )على
.( ضخم،  ضخم،  هائل،  كبير = عمالق، سبيل املثال

Digital
ألمورResources
قمية ألولياء اfor
ارد رParents
مو

7 Ways to Boost
Your Child's
Vocabulary

FCRR: Words
in Context

Reading Rockets:
Building Your
Child's
Vocabulary

SECOND GRADE
ف الثانيACTIVITIES
أنشطة الص
تFamilies
ن للعائالCan
يمك
ساعد طفلك على فهم العالقات بني الكلمات والفروق بينها من
Help your child to understand word
: عليهrelationships
الل طرح األسئلةand
خ
nuances by asking
him/her
questions:
• ممننأيأني تنأتتأيتاليكلمكلةمفةي_رأي_ك_؟_ في رأيك؟
• Where do you think the ؟word
_______الكلمة
خدم املؤلفcomes
• ملاذا است
from?
• في أي سياق آخر يمكن استخدام هذه الكلمة؟
• Why did the author use the word _______?
 ما هي الكلمة التي يمكنك إضافتها لجعل، • بدون تغيير املعنى
• In what other context could this word be used?
الجملة أقوى؟
• Without changing the meaning, what word could
ية؟make
شخصthe
ذه الsentence
ل لوصف هstronger?
• ما هي الكلمة األفض
you add to
لهذه الجملthis
حرفيcharacter?
• ما املعنى ال
• What word would bestة؟describe
 إجراؤهmeaning
التي يمكنكofعيةthis
الواقsentence?
• ما هي العالقة
• What is theا؟literal
حديد الreal-life
ث يمكنك تconnection
لى ___ بحيcan
___ إ
• قم بعمل قائمة
•كلمةWhat
youمنmake?
ى سريعaإلlist
ط يء
 ب، ____رد
ر إلى باto____حا
: أمثلةso
.دامthat
ستخyou
ضل لال
• ، Make
from
canاألف
شي إلى إلجر
امل
decide which word is best to use..يExamples:
hot
to cold, slow to fast, walk to run.

طفالResources
رد رقمية لألfor
مواChildren
Digital

Room Recess:
Prefix Popper

Read Aloud: The
Word Collector

Digital
 األمورResources
 رقمية ألولياءfor
واردParents
م

9 Tips to Build
Your Child's
Vocabulary at
Home

Reading Rockets:
Semantic
Gradients

IES-REL: Grocery
Shop Talk
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THIRD
 الثالثGRADE
طة الصفACTIVITIES
أنش
Digital
فالResources
د رقمية لألطfor
موارChildren

Teaching Vocabulary
through
Conversations

Robo-Bee:
Synonyms and
Antonyms

FCRR: Words
in Context

RoomRecess:
Context Clues

17

Read Write Think:
Morpheme Match

Digital
Parents
األمورResources
رقمية ألولياءfor
وارد
م

The Bazillions:
Prefix or Suffix

11
11

Can
تFamilies
ن للعائال
يمك
شجع طفلك على القراءة عشرون دقيقة على األقل
Encourage
read
.واقرأ معهyour
طفلكchild
 اقرأ ل.to
سية
املدرatتleast
لواجبا20
ى اminutes
إلضافة إلin
با
addition to school assignments. Read to and with
.دِّون كيف يستجيب طفلك عند مواجهة كلمة غير معروفة
your child. Make note of how your child responds
ذّكر طفلك باستخدام استراتيجيات مثل استخدام أدلة
when an unknown word is encountered. Remind your
 ذّكر طفلك باستخدام ما هو معروف.السياق والقواميس
child to use strategies such as using context clues and
عن البادئات واللواحق والجذور والكلمات األساسية
dictionaries.
Remind
your
child
to
use
what
is
known
.وفةroots,
ير املعرand
ات غbase
 الكلمwords
فة معنىto
ملعر
about prefixes, suffixes,
figure out the meaning of unknown words.
اقرأ الكتب املصورة مع طفلك وساعد طفلك على تحديد
اتpicture
االستعارbooks
رية مثلwith
تصويyour
للغة الchild
فئات اand
تلفة لhelp
ع املخ
األنوا
Read
your
.يةthe
لرمزvarious
واملبالغة واtypes
خيصofشfigurative
والتشبيهات والت
child to identify
language categories such as metaphors, similes,
personification, hyperbole, and symbolism.

CD
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INITIATIVE
J\/(lbclmo .S/Ule 1Nportme11t oJ t:durot,011

ReadingيComprehensio
n
الفهم القرائ
Reading
.عناهcomprehension
ص و استيعابه وفهم مisالنthe
قراءةability
درة علىto
 القread
ائي هوand
م القرprocess
الفه
text and understand its meaning.

►

Why is Comprehension Important?
ملاذا الفهم مهم؟
Comprehension is the ultimate goal of reading. Students
 من املرجح أن يستمتع الطالب الذين.الفهم هو الهدف النهائي للقراءة
who easily comprehend what they read are more likely to
.يفهمون بسهولة ما يقرؤونة بالقراءة
enjoy reading.

► Make reading part of every day, even for just a few
How Can You Help?

كيف يمكنك املساعدة؟

جزاء يومكFind
ث عن أthe
ابحparts
. دقائقof
ضع
تى لبday
 ح، ومwhere
من كل يyou
جزًءاcan
راءةadd
اجعل الق
minutes.
your
اظto
حتفread,
يها االand
كنك فareas
التي يمwhere
األماكنyou
 و، ءةcan
للقراkeep
فة وقتbooks,
كنك إضاso
يمthey
حيث
time
are always available.
.ما
ً  حتى تكون متاحة دائ، بالكتب
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نشطة الفهم القرائActivities
أ
ReadingيComprehension
Literature
األدب

KINDERGARTEN
شطة رياض األطفالACTIVITIES
أن
Digital
فالResources
د رقمية لألطfor
موارChildren

تFamilies
ن للعائالCan
يمك
Before Reading: Look at the cover and talk about
. انظر إلى الغالف وتحدث عن موضوع الكتاب:قبل القراءة
what
the book might be about.

 ومتى، ماذاAsk
 و،منyour
: اسأل طفلك أسئلة:أثناء القراءة
During ،Reading:
child who, what, when,
ت
ا
م
و
ل
ع
مل
ا
م
ا
د
خ
ت
س
ا
ى
ل
ع
ك
ل
ف
ط
شجعEncourage
. وكيف، ملاذاyour
 و، وأين
where, why, and how questions.
ملزيuse
Talking
while You Read و
ن فيديthe
قق مbook
 تح. عمtoلدsupport
من الكتابhis
childدto
information
from
!صائحYou
من الن
or her thinking. Check out the Talking While
Read video for more tips!
 شجع طفلك على إعادة. تحدث عما حدث:بعد القراءة
After* Reading:
.إعادة السردTalk
 قفازabout
زات مثلwhat
م محفhappened.
سرد القصة باستخدا
Encourage
child
خط طويلyour
إلنشاء
صيفtoلرretell
باشير اthe
م طstory
ستخداusing
يمكنك حتى ا
prompts
such
as
a
retelling
glove.*
You
can
use
.عا
امeven
.متعرج
ً ش على طول الخط بينما تعيد سرد القصة م
sidewalk chalk to create a long, curvy line. Walk
along the line as you retell the story together.

Parts of a Story
with Jack
Hartmann

PBS Kids
Reading Games

Digital
ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م

Scholastic: Favorite Book
Characters that Parents
and Kids Love

Talking While
You Read

The Retelling
Glove

FIRST GRADE
ف األولACTIVITIES
أنشطة الص
تFamilies
ن للعائالCan
يمك

ألطفالResources
وارد رقمية لfor
 مChildren
Digital

ضوع هذاAsk
و موquestions
 ما ه:ة مثلsuch
 أسئلas:
طرحWhat
 ا:اءةwill
 القرthis
قبل
Before Reading:
book beماabout?
the
القصة؟How
 هذهdo
وانyou
هو عنknow?
ذلك؟ ماWhat
علمت بisف
 كيtitle
تاب؟of
الكthis
story? What clues؟does
the
القصةthe
عنtitle
نوانgive
نا العus
ها لabout
ي يقدم
 التstory?
الدالئل
During Reading: Ask questions such as: What do you
تعتقد أنnext?
ا الذيWhere
 م:ة مثلisسئل
ح أstory
 اطر:taking
القراءةplace?
أثناء
think will هhappen
this
ة
ل
ك
ش
مل
ا
ي
ه
ا
م
؟
ة
ص
ق
ل
ا
ه
ذ
ه
ي
ر
ج
ت
ن
ي
أ
؟
ك
ل
ذ
د
ع
ب
ث
د
سيح
What is the main problem?

الرئيسية؟

After Reading: DIY Question Ball
1. Buy a cheap
.نفسكbeach
افعلها بball.
 كرة السؤال من نوع:بعد القراءة
2. Blow it up and set it .on
صةaخيbowl.
 شراء كرة شاطئ ر.١
3. Use puff paint or permanent marker to write a question
.
ء
ا
ع
و
ي
ف
 قم بنفخها و ضعها.٢
word in each section.
ل فيa. سؤاWho?
م لكتابةWhat?
يد الدائWhen?
لم التحدWhere?
طالء أو قWhy?
تخدم الHow?
 اس.٣
؟
ف
ي
ك
؟
ا
ذ
ا
مل
؟
ن
ي
أ
؟
ي
ت
م
؟
ا
ذ
ا
م
؟
ن
.
أ
.
م
س
ق
ل
؟
ف
ي
ك
؟
ا
ذ
ا
م
ل
؟
ن
ي
أ
؟
ي
ت
م
؟
ا
ذ
ا
م
م
.
أ
م
س
ق
سؤال فيككل
4. Let it dry and get ready to play!

! دعها تجف واستعد للعب.٤

Storyline Online

n

Jack Hartmann:
Six Questions

اء األمورResources
رد رقمية ألوليfor
مواParents
Digital

Reading Rockets:
Story Maps

Scholastic:
Question
Bookmarks

Make-and-Check
a Prediction
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SECOND
GRADE
صف الثاني
شطة الACTIVITIES
أن
Families
ت
للعائالCan
يمكن
Readأوa ،story
with
 طفلكaloud
صة معto
رأ قyour
 أو اقchild,
، لطفلكread
ت عاٍلaوstory
صة بص
اقرأ ق
your child, or listen
.عاٍل لكasتyour
ة بصوchild
ك قصreads
قرأ طفلa يstory
ع بينماaloud
استم
to you.
: اطرح أسئلة مثل ما يلي.اطلب من طفلك إعادة سرد القصة
صة؟questions
كيف بدأت الق
Ask your child to retell the story. Ask
؟
ة
ص
ق
ل
ا
ه
ذ
ه
ي
ف
ت
ا
ي
ص
خ
من كانت الش
such as the following:
أين حدثت القصة؟
How did the story begin?
؟
ماذا حدث بعد ذلك
Who were the characters in this story?
Where did the story take place? كيف انتهت القصة؟
ما هي املشكلة الرئيسية في القصة؟
What happened next?
كيف تم حل املشكلة؟
How did the story end?
هل تغيرت الشخصية من بداية القصة إلى نهاية القصة؟
What was the main problem in the story?
How was the problem solved?
Did the character change from the beginning of the
story to the end of the story?

Families
للعائالتCan
يمكن
 اسأل طفلك أسئلة محددة حول:بعد القراءة
After Reading: Ask your child specific questions
القصة
about the story.
ما نوعthe
صة؟
 في هذه القin
اتthis
خصيstory?
انت الشWhat
• من كkind
• Who were
characters
،
د
ي
ع
س
)
ة
ي
ص
خ
ش
ل
ا
ا
ه
ت
ك
ل
ت
م
ا
ي
ت
ل
ا
ت
سماkind,
ال
of traits did the character have (happy, sad,
يور(؟disrespectful,
 غ،  مؤذ،  محترمmischievous,
 غير،  ودود، طيف
 ل، حزين
friendly,
jealous)?
ى
ل
إ
ة
ص
ق
ل
ا
ة
ي
ا
د
ب
ن
م
ة
ي
ص
خ
ش
ل
ا
ت
ر
• هل تغيof
• Did the character change from the beginning
the story to the end of the story? نهاية القصة؟
هل تstory
داد(؟take
ة )اإلعplace
( القصsetting)?
ن حدثت هذهDid
 • أيthe
• Where didغيرthis
املكان طوال القصة؟
setting change throughout the story?
• ما هي املشكلة في القصة؟ كيف تم حل هذه
• What was the problem in the story? How did this
املشكلة؟ هل هناك درس نتعلمه من هذه القصة؟
problem get solved? Is there a lesson to learn
from this story?

Digital
Resources
ألطفال
وارد رقمية لfor
 مChildren

~'
-

Room Recess:
Main Idea Game

'-'

1::1

Room Recess:
Main Idea Video

""
~

Storyline Online:
Video Books

Digital
ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents

Read Brightly: 50
Best Books for 7and 8-Year-Olds

FCRR: Story
Element
Activities

FCRR: Character
Characteristics

Digital
Resources
ألطفال
وارد رقمية لfor
 مChildren

.. f:l ..
RoomRecess:
Compare and
Contrast

CPalms:
Compare and
Contrast

eSpark: Using
Pictures and
Words to Help
Understand Text

Digital
اء األمورResources
د رقمية ألوليfor
موارParents

Read Brightly:
Multicultural Fairy
Tales

FCRR: Story
Element
Activities

FCRR: Story
Pieces
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THIRD GRADE
ACTIVITIES
ف الثالث
أنشطة الص
Families Can
ت
يمكن للعائال
:قبل القراءة

Before Reading:
 ما رأيك في هذا الكتاب؟ ملاذا تعتقد:اسأل طفلك
Before reading,
نها قدask
تقد أyour
لتي تعchild:
صيات اWhat
 الشخdo
هيyou
ك؟ ماthink
ذل
this book will be about? Why ؟do
you
think
 في هذه القصةthat?
تكون
What characters do you think might be in this story?

Digital
Resources
طفال
رد رقمية لألfor
مواChildren

""

~

'--'
WPSU:
Question Cube

.....

WW

-.

Starfall: Folktales,
Myths, and Fables

How to Retell
a Story

:أثناء القراءة

During Reading:
the
تعتقد سوفWho
؟ ماذاis
سية
لرئيmain
صية اcharacter?
من هي الشخWhat
خصيةhappen
د أن الشnext?
ف تعتقHow
لك؟ كيdo
د ذyou
دث بعthink
 يحthe
do you think will
ستتعامل مع هذا املوقف؟
character will handle this situation?
:بعد القراءة
After Reading:
ا
ه
أ
ر
ق
ت
ي
ت
ل
ا
ء
ا
ي
ش
أل
ا
م
ه
أ
ة
ص
ا
خ
ل
ا
ك
قل لي بكلماتthings
In your own words, tell me the most important
حدوثهthey
كيفيةhappened.
اليوم بترتيب
you read today in order of اhow

تFamilies
 للعائالCan
يمكن
.شجع طفلك على إدراك الكلمات أثناء القراءة
Encourageءyour
ي أثناchild
ت تفاعلtoرداbe
 مفword
م دفترaware
لك يصمwhile
اجعل طف
reading. ةHave
your
child
create
an
interactive
 يمكنه إضافة كلمات وكلمات غير معروف.القراءة
من طفلكwhile
 اطلب.reading.
 فهم النصHe
 علىor
عدهshe
تساcan
vocabulary notebook
ى معنىand
ثورعلwords
جعية للعthat
ات مرhelp
ام أدوhim
ستخدor اher
add unknown words
.
ة
ف
و
ر
ع
مل
ا
ر
ي
غ
ت
الكلما
understand the text. Ask your child to use reference
tools to find the meaning of unknown words.
.قدم وشجع طفلك على قراءة كتب لنفس املؤلف
 مثل سلسلةyour
سلسلةchild
بًا فيto
 كتread
ن هذهbooks
 قد تكوby
ProvideCam
and encourage
.David Adler  من تأليفJansen
the same author. These may be books in a series like
ساعد طفلك في تحديد كيف تتشابه شخصيات
the Cam Jansen series by David Adler. Help your
الكتب واملوضوعات واإلعدادات واملؤامرات وكيف
child determine how the books characters,.فthemes,
تختل
settings, and plots are ؟similar
how
they
ت نفسهاand
صدارا
ي اإل
ف هare
 كيdifferent.  حبكة القصص/  مكان/ * كيف بقي موضوع
** How are the versionsق؟the
الفرsame?
املختلفة كما هو؟ ما هو
* How did the theme/setting/plot of the different
stories stay the same? What is different?

Digital
ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م

Comprehension
of Fiction

Reading Rockets:
Read Alouds for
Third Grade

FCRR: Story
Elements Web

Digital
طفالResources
رد رقمية لألfor
 مواChildren

f:l
Room Recess:
Vocab ViK

(!J
How to Retell a
Story

Digital
ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents

Understood:
Building
Vocabulary for
Kids

IES: Monitoring
for Understanding
Bookmark

FCRR:
Compare a
Story
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يComprehension
نشطة الفهم القرائActivities
أ
Reading
Informational
صوص إعالميةText
ن
KINDERGARTEN
شطة رياض األطفالACTIVITIES
أن
تFamilies
 للعائالCan
يمكن

Digital
فالResources
د رقمية لألطfor
وارChildren
م

Before Reading: Talk about what you and your child
 تحدث عما تعرفه أنت وطفلك بالفعل:قبل القراءة
already know about the topic. Ask your
child what
. اسأل طفلك عما يريد معرفة املزيد عنه.عن املوضوع
he or she wants to learn more about.
، متى، ماذا،  اسأل طفلك أسئلة من:أثناء القراءة
During Reading:
املهرج(؟Ask
سمكةyour
عيشchild
 أين )ت. who,
 وكيف،what,
 ملاذا،نwhen,
أي
where, why, وand
how
questions.
Where
(do
كيف )يتشابه و يختلف التمساح اإلستوائي
clownfishىlive)?
لحوت علHow
(صنف اare
اذا )يalligators
روكوديل( ؟ ملand
ح الكcrocodiles
التمسا
alike/different)?
Why
(is
a
whale
classified
 أو/ من الثدييات(؟ انتبه ملا تدرسه الصور وas
أنهa
mammal)? Pay attention to.ضا
what
the
ً حية أي
ضيphotographs
الرسوم التو
and/or illustrations are teaching, too.
 اسأل. تحدث مع طفلك عما تعلمته:بعد القراءة
ي الغالب؟Talk
كتاب فwith
هذا الyour
ر حولهchild
ذي يدوabout
 ما ال:لكwhat
 طفyou
After Reading:
have learned. Ask your child: What was this book
mostly about?

PBS Kids: Molly of
Denali Alaskan
Adventures

BrainPOP Jr.
Movie of the
Week

What's the
Main Idea?

Digital
ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents

PBS Kids: A Parent's
Guide to Nonfiction

Reading Rockets:
Start with a Book!

FIRST GRADE
ف األولACTIVITIES
أنشطة الص
Families
للعائالتCan
يمكن
Families can choose
حدثa وtopic
ضوع أorموevent
ختيارto
ت اexplore
يمكن للعائال
together.
.الستكشافهما مًعا
Before reading: Take a “walk” through the book
ل الكتاب قclosely
ولة" خالat
"بجthe
 قمfront
:قراءةcover,
قبل ال
before reading.بلLooking
table of contents,
ماميand
ف األphotographs.
ن كثب إلى الغالThis
ظر عwill
 الن.ةhelp
 القراءyour
little reader
رئget
 القاaذاsense
ساعد هabout
 سي.رthe
لصوtopic.
وجدول املحتويات وا
.الصغير في التعرف على املوضوع
During reading: Encourage your child to ask
questions. Use the Expository Fact Strips to keep track
ح األسئis
طرlearning.
 شجع طفلك على:أثناء القراءة
of what your.لةreader
استخدم شرائط الحقائق التفسيرية لتتبع ما
After reading: Draw a picture to show.ئwhat
 القارthe
علمهbook
يت
was mainly about. Label the picture.
 ارسم صورة توضح موضوع:بعد القراءة
. ضع تسمية للصورة.الكتاب بشكل أساسي

Digital
فالResources
د رقمية لألطfor
موارChildren

PBS Kids:
Martha Speaks True Stories

National
Geographic Kids

What's the
Main Idea?

Digital
ء األمورResources
د رقمية ألولياfor
موارParents

Reading Rockets:
Start with a Book

FCRR: Expository
Fact Strips
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SECOND
ف الثانيGRADE
شطة الصACTIVITIES
أن
Families Can

يمكن للعائالت
Before Reading:
Previewing a text and asking questions
:ءةare
لقراtwo
قبل ا
terrific ways
عتنيto
 رائnavigate
ئلة طريقتنيnonfiction
ص وطرح األسtexts.
اينة النEnjoy
تعد مع
ضاء
تع بقwith
 استم.some
الواقعيةfascinating
للتنقل في النصوص
spending more
time
!الرائعةbooks!
املزيد من الوقت مع بعض الكتب املعلوماتية
informational
:أثناء القراءة
During Reading:
م
ظ
ن
م
و
أ
ة
ط
ي
ر
خ
م
ا
د
خ
ت
س
ا
ى
ساعد طفلكto
Help your child use a map or graphicعلorganizer
كل فقرideas
ئيسية لof
 الرeach
األفكارparagraph.
رسومي لتتبع
keep track of the .ةmain

Digital
طفالResources
رد رقمية لألfor
 مواChildren

PBS Kids: Molly
of Denali

CPALMS: Tropical
Travels

National
Geographic Kids!

Digital
ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م

:بعد القراءة

After Reading:
اجعل طفلك يجمع بني قائمة األفكار الرئيسية لديه
Have your child combine.هhis
بأكملorصher
ع النlist
ضوof
 موmain
لتسميةideas
to name whatلthe
سلسentire
زمني لتtext
جدولwas
شاءmostly
لك على إنabout.
ساعد طف
.النصaي
ة املذكورة فtoخيsequence
حداث التاريthe
األ
Help your child create
timeline
م
ي
ه
ا
ف
مل
ا
و
أ
ر
ا
ك
ف
أل
ا
ن
أ
ف
ي
ك
ر
ا
ه
ظ
إ
ى
ل
ع
ك
ل
ف
ط
د
ع
ا
س
historical events mentioned in the text.
.العلمية هي نفسها وكيف تختلف
Help your child show how scientific ideas or
concepts are the same and how they are different.

Families Can

يمكن للعائالت

Reading Rockets:
How to Read
Nonfiction

FCRR: Just the
Facts

BrainPop: 5 Ws:
A Graphic
Organizer

طفالResources
رد رقمية لألfor
 مواChildren
Digital

Ask your child
عتto
 دفidentify
سباب التيthe
 األreasons
فلك تحديدwhy
من طthe
طلبauthor
ا
املؤلفsuch
ي كان
الذWhat
 ما:ثلwas
م،ص
بة نauthor
 إلى كتاtrying
 املؤلفto
wrote a text,
as:
the
يحاول اإلجابة؟ يشرح؟ وصف؟
answer? explain? describe?
ً ة أيyour
ن طفلpractice
أن تطلب مtoضا
الجيدchild
رساتto
ملماshow
من ا
It’s also a كgood
ask
.
ة
ل
ئ
س
أل
ا
ى
ل
ع
د
ر
ل
ا
د
ن
ع
ص
ن
ل
ا
ن
م
ل
ي
ل
د
ر
ا
إظه
evidence from the text when responding to questions.
ة فيreference
اصيل محددspecific
ارة إلى تفdetails
فلك اإلشinلطthe
مكنtext
 يto
Your child can
.النص لدعم تفكيره
support his or her thinking.
ساعد طفلك من خالل إكمال خريطة التفكير
Help your child
لفة بنيby
ملختcompleting
ار املتشابهة واaكthinking
ما هي األفmap
ظهارto
إل
show what ideas are alike and
.ضوعdifferent
ل نفس املوbetween
 نصني حوtwo
texts on the same topic.

Room Recess:
Author's
Purpose

CPALMS: Storms

National
Geographic Kids!

Digital
اء األمورResources
د رقمية ألوليfor
موارParents

Brightly: Strategies
to Improve
Nonfiction
Comprehension

FCRR: Compare
and Contrast

FCRR: Author's
Purpose
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THIRD GRADE
ف الثالثACTIVITIES
أنشطة الص
تFamilies
ن للعائالCan
يمك
Ask your ةchild
explore.
م املكتبwhat
ستخدthey
 إ.افهwould
 استكشlike
ما يودto
كع
اسأل طفل
Utilize the
public
library.
Ask
the
librarian
 اطلب من أمني املكتبة املساعدة في العثور.to
امةhelp
الع
find books
the
your
.م طفلكon
ي ته
 التtopic(s)
(وضوعاتof
)املinterest
 املوضوعto
حول
كتبchild.
على
Create-a-Quiz
أعمل مسابقة اسئلة
Ask your
read
اطلبchild
.ت عاٍلtoصو
مي بan
عالinformational
طفلك قراءة نص إtext
 منaloud.
اطلب
Have your
 علىchild
لطرحهاcreate
الختبارa اlist
سئلةof
ة بأquiz
ء قائمquestions
 طفلك إنشاto
منask
classmates if they
read
the
same
book.
.زمالئه في الفصل إذا قرأوا نفس الكتاب
Main Idea Bubble
فكرة الفقاعة الرئيسية
Ask what.عone
ملوضوword
حديد اwas
ص لتrepeated
رت في النthroughout
ل أي كلمة تكرthe
اسأtext
to determine the
topic.
Make
a
main
idea
and
detail
صنع فقاعة فكرة رئيسية و شبكة لفقاعات
ا
bubble
toستfill
the
.تweb.
الفقاعاUse
 مللءwords
و الصورor
ت أpictures
خدم الكلما
 ا.لinصي
التفا
bubbles.

Families Can

يمكن للعائالت
 شجع، • أثناء التعامل مع النصوص الواقعية
• While engaging
زات النصwith
اعد ميnonfiction
حظة كيف تسtext,
ى مالencourage
طفلك عل
your child toطnotice
how
text
features
ل املحتويات والعناوين والخرائsuch
ل جدوas
 مثthe
table of contents,
headings,
.ص
في فهم النmaps,
وغرافيةand
 الفوتphotographs
والصور
aid in دunderstanding
مليزات التي تساعthe
حظ اtext.
• اطلب من طفلك أن يال
كلماتto
ل الnotice
 مث، رعةfeatures
لومات بسthat
د املعhelp
ي تحدي
• Ask your child
inف
االرتباطاتquickly,
 الجانبية وsuch
ألشرطةasواkey
يسيةwords,
الرئ
locating information
.التشعبية
sidebars and hyperlinks.
ر
ي
ث
ي
ع
و
ض
و
م
ل
و
ح
ني
ص
ن
ة
ء
ا
ر
ق
ك
ل
ف
ط
ن
اطلبof•
• Ask your child to read two texts on a مtopic
فلك أنreading,
طلب من طask
 ا، ةyour
 القراءchild
 أثناء.هtoمامnotice
اهت
interest. While
د
ق
.
ف
ل
ت
خ
ت
ف
ي
ك
و
ص
و
ص
ن
ل
ا
ه
ب
ا
ش
ت
ت
ف
ي
ك
ظ
ح
يال
how the texts are alike and how they are different.
تطلب من طفلك إكمال خريطة التفكير إلظهار
You may ask your child to complete a thinking map
.أوجه التشابه واالختالف
to show similarities and differences.

Digital
لألطفالResources
موارد رقميةfor Children

C,

co

WPSU: Main Idea
Hamburger Game

National Geographic
Kids: eBooks

Digital
اء األمورResources
رد رقمية ألوليfor
 مواParents

How Third Graders Show
They’re Learning From
What They Read

IES: Summarizing
Bookmark

Digital
اء األمورResources
د رقمية ألوليfor
موارParents

Comprehension of
Informational Text

Reading Rockets:
Comparison Text
Structure

How Third Graders Figure
Out the Meaning of New
Words

Reading Rockets:
Comparison
Poster

FCRR:
Compare and
Contrast
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ALABAMA
READING
INITIATIVE
J\/(lbclmo .S/Ule 1Nportme11t oJ t:durot,011

اللغة الشف
OralهيةLanguage
خاللlanguage
اآلخرين منis
معthe
صلsystem
خدمه للتواwe
نستuse
الذيto
ظامcommunicate
غة الشفوية هي النwith
الل
Oral
others through speaking and listening. .التحدث واالستماع

► Oral language practice will help your child expand his or

Why is Oral Language
مهمة؟Important?
ملاذا تعتبر اللغة الشفهية

her vocabulary.
 عادةً ما.فرداتهChildren
ى توسيع مwith
فلك علstrong
شفهية طoral
للغة الlanguage
عد ممارسة اskills
ستسا
andةlarge
vocabularies
ت الكبير
ة القوية واملفرداtypically
وية الشفويbecome
ملهارات اللغbetter
ال ذوو اreaders.
صبح األطفThe
ي
best ways
foundation
ءة هيto
لقراgive
تعلم اyour
ا قوًيا لchild
س
ق ملنح طفل
 أفضل الطر.لfor
قراًءا أفض
ً أساaكstrong
learning to read are to read
to,
talk to, and listen to your
.القراءة والتحدث واالستماع لطفلك كل يوم
child every day.

►

How Can You Help?

كيف يمكنك املساعدة؟

Read! Talk! Listen! Take every opportunity to talk with and
! استمplaces
 تحدثyou
!اقرأ
your
.listen
ماع إليهtoست
ك واالchild.
مع طفلTalk
حدثabout
رصة للتpeople
تنم كل فyou
ع!اغknow,
go,
ب
جارand
 والتexperiences
،ي تذهب إليهاyou
كن التhave
واألماtogether.
،تحدث عن األشخاص الذين تعرفهم

التي مررت بها مًعا

.

Rephrase and extend your child's words, model more complex
vocabulary or sentence structure, and ask questions that
جمل أكثرmore
و بنيةthan
ردات أaفyes/no
 وصمم مanswer.
، (ات طفلكHall
ال كلمand
ع مجMoats,
ياغة ووس1999).
أعد ص
require

 ال/  واطرح أسئلة تتطلب أكثر من إجابة بنعم، تعقيًدا

(Hall & Moats ، ١٩٩٩) .

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southeast/pdf/REL_2020016.pdf
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ة اللغة الشفهيةActivities
أنشط
Oral Language
KINDERGARTEN
GRADE
ACTIVITIES
ألطفال والصف األولand
ض اFIRST
شطة ريا
أن
Can
تFamilies
ن للعائال
يمك
شجع املحادثات في منزلك وفي األماكن
Encourage كconversations
عل اجتماعي طفلinتفاyour
ح كلhome
 يمن.عيةand
جتماin
 االsocial
settings. .Every
الشفهيةsocial
ام اللغةinteraction
مارسة استخدgives
ديدة ملyour
صة جchild
 فرa
new opportunity to practice using oral language.
ابدأ التفاعالت كلما أمكنك وادعم تطور لغة
جابات الطفلwhenever
أعد صياغة إyou
سئلة و
رح أand
 اط.support
طفلك
Spark interactions
can
لشفهيةlanguage
املحادثات اdevelopment.
هات التي تشجعAsk
التوجيquestions,
وأعِط
your child’s
ستمرار
 على االthat
rephrase the child’s answers, and .give
prompts
encourage the oral conversations to continue.
حافظ على التواصل البصري عندما يتحدث
طفلك إليك وشجع طفلك على فعل الشيء نف
Maintainسهeye
contact when your child is speaking to
 من أجل دعم مهارات االستماع، عندما تتحدث
you and encourage your child to do the same when
.لديه
you are speaking, in order to support his/her listening
skills.

Digital
األمورResources
رقمية ألولياءfor
اردParents
مو

Strategies for Encouraging
Your Child's Speech and
Language Development

The Family Dinner
Project: Conversation
Starters

Oral Language
Expanding Your
Child's Vocabulary

Scholastic:
Listening and
Learning

SECOND and THIRD
GRADE
ACTIVITIES
والثالث
ف الثاني
أنشطة الص
Families Can

فنالللثعاالئث
الت
صمك
أنشطة ال ي
Remind :your
ما يليchild
تشملthat
جيدةgood
ثات الconversations
ر طفلك أن املحادinclude
ذك
the following:
• االستماع والتناوب
• Listening and taking turns • التحدث بوضوح
• Speaking clearly
• التحدث بجمل كاملة
• Speakingعةin
قاطcomplete
خر وعدم املsentences
• التفاعل بني شخص وآ
• Interacting person to person and not interrupting
.اقرأ كتابًا لطفلك أو اجعل طفلك يقرأ لك كتابًا
.تابor
الكhave
ك عنyour
مع طفلchild
تحدثread a
Read a book to your child
.
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ن
ع
ي
ن
حدثbook.
•
book to you. Talk with your child about the
.ذاme
ب وملا
ن الكتاthe
ك مbook.
• أخبرني عن الجزء املفضل لدي
• Tell
about
.• أخبرني عن شخصيتك املفضلة وملاذا
• Tell me about your favorite part of the book and
why.
• Tell me about your favorite character and why.

Digital
Parents
األمورResources
رقمية ألولياءfor
وارد
م

PBS Kids Shows
Conversation Cards

Scholastic:
School Day
Conversation
Cards

IES Recommendation 1:
Developing Language

IES: Summarize a
Story

Strategies for
Supporting Speech
and Language
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Writing
الكتابة
Writing is .aطرprocess
which
ر و الخواthrough
خاللها األفكا
اس منpeople
ة ينقل النcommunicate
الكتابة هي عملي
thoughts and ideas.

► Writing is essential for academic learning and social
Why is Writing Important?

ملاذا الكتابة مهمة؟

 الكتابة أمر.اعيWriting
صل االجتم
كاديمي والتacross
لتعلم األall
رية لacademic
الكتابة ضرو
communication.
isواexpected
 إلىeven
إلضافةmath.
 با.ضيات
 حتى الر، ةto
يميthe
ألكادsimple
ملجاالت اfact
ميع اthat
متوقع في ج
areas,
Inياaddition
د القراءةisفيrequired
مهمة ألنها تof
ابةstudents,
 فإن الكت، بwriting
ة من الطالisلوبimportant
حقيقة أن الكتابة مط
writing
because it benefits reading (Moats and Tolman,
.(٢٠١٩2019)
، Moats. and Tolman)

► Writing at home is rooted in the everyday, talk-filled
How Can You Help?

كيف يمكنك املساعدة؟

ألطفالof
الم ل
املليئة بالكand
وميةtheir
شطة اليfamilies.
ذرة في األنFamilies
ي املنزل متج
تابة فaالك
activities
children
build
نclimate
ي املنزل م
صف
صand
اية القstorytelling
اخ للحديث وروat
ء منhome
الت ببناby
عائsharing
 تقوم ال.وعائالتهم
for
talk
اهاexperiences.
 واألشياء التي ترWrite
هب إليهاabout
لتي تذthe
اكن اplaces
 عن األمyou
اكتبgo,
.راتthings
ادل الخبyou
الل تبsee,
خ
المideas
ن أو أقyou
التلويwonder
ق أو أقالمabout.
وفير الورSimply
 مجرد ت.هاproviding
ي تتساءل عنpaper,
واألفكار الت
and
crayons,
markers,
these
.كتابة
شجع على ال
يمكن أن يor
قفpens
ذه املواwhile
ط في هengaging
ثناء االنخراin
الم أ
التحديد أو األق
situations can encourage writing.
Tips for Supporting Elementary
Writing Skills at Home

Parents asمنPartners
ماخوذ
برin
أكتوPromoting
٢٥ ، ٢٠١٨ شبابWriting
بني األطفال والamong
تعزيز الكتابةChildren
اآلباء شركاء فيand Youth. (2018, October 25). NCTE. Retrieved
from: https://ncte.org/statement/howtohelpenglish/
.NCTE .(

).
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لكتابةActivities
أنشطة ا
Writing
KINDERGARTEN
شطة رياض األطفالACTIVITIES
أن
Families
الت
ن للعائCan
يمك
Before Writing:
 الكثير من:ابةProvide
لالزمة للكتmaterials
 وفر املواد ا:for
راءةwriting:
قبل الق
plenty ofعpaper
and
things
to
write
with.
 تحدث م. واألشياء التي يمكن الكتابة بهاTalk
 الورقwith
وآراpossible
عن أفكارهabout
اإلمكانhis
قدرor
لكher
طف
your child as much.ئهas
ideas and opinions.
 حتى لو،  شجع طفلك على الكتابة:أثناء القراءة
صور وكتابة
مًعا لتسمية الyour
عملواchild
 ا.ربشto
 يخwrite,
كان
During Writing:
Encourage
.جمل بسيطة
even if he or she is scribbling. Work together to
label the pictures and write simple sentences.
 الصق.حّول كتابات طفلك إلى كتاب:بعد القراءة
 يمكنك حتى استخدام علب.الرسم على ورق مقوى
After Writing: Turn your child’s writing into a
 اربط الكتاب.الحبوب املعاد تدويرها إلنشاء غطاء
book. Tape the drawing onto
construction paper.
! تا دا.بالخيط أو الشريط
You can even use recycled cereal boxes to create a
cover. Bind the book with yarn or ribbon. Ta-da!

Digital
األمورResources
رقمية ألولياءfor
اردParents
مو

A Tiger Grows Up:
Opinion Writing

Scholastic: Craft a
Kid's Journal

Helping Young
Children Develop
Strong Writing Skills

Tips for Helping
Young Kids
Learn to Write

FIRST GRADE
ف األولACTIVITIES
أنشطة الص
Families
الت
ن للعائCan
يمك
ص ومشاركةcan
راءة نread
ئالت قaلعاtext
مكن لand
ة يshare
 الخطوtheir
Step 1: Families
 بيان رأthe
كوينtext
خالل تby
منforming
حول النصan
رهمopinion
شاع:م١
feelings يabout
وانusing
اذكر عنthe
)  لقد أحببت:باستخدام بداية الجملة
statement
sentence starter: I liked (state
( أو لم يعجبني )اذكر عنوان الكتاب... الكتاب( ألن
the title of the book) because … OR I didn’t like
... ألن
(state the title of the book) because…
 ارسم صورة تمثل ما أعجبك أو لم:٢ الخطوة

Step 2: Draw
that
جملةaالpicture
خدام بداية
باستrepresents
 اكتب جملة.بكwhat
 يعجyou
.لسابقةthe
ا
liked or disliked. Write a sentence using
previous sentence starter.

Digital
طفالResources
رد رقمية لألfor
مواChildren

Writing a Personal
Narrative

Scholastic: Craft a
Kid's Journal

Digital
 األمورResources
رقمية ألولياءfor
واردParents
م

 اترك رسالة للجمهور،  على ظهر ورقتك:٣ الخطوة
 مثال أعتقد أنك يجب أن.كطريقة إلغالق الكتابة
Step 3: On the back of your paper, leave a
! هذا الكتاب رابح.تجرب هذا الكتاب

message for the audience as a way to close the
writing. Ex. I think you should give this book a
try. This book is a winner!

Scholastic:
Playing with
Poetry

Diverse
Poetry Picture
Books

Tips for
Helping Young
Kids Learn to
Write
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SECOND
GRADE
صف الثاني
نشطة الACTIVITIES
أ
التFamilies
ن للعائCan
يمك
يوم في الحياة
A Day in the Life
Useرةaصو
disposable
phone
day
فًا اللتقاطcamera
ها أو هاتorمنaص
 التخلtoكنcapture
كاميرا يمone
خدم
استin
your
 قبلchild’s
لك نائًماlife.
ير طفStart
بتصوthe
ليومday
بدأ اby
 ا.كphotographing
حد في حياة طفلyour
ليوم وا
child ةasleep
have
كل ساعjust
ورةbefore
لتقط صyou
فلك يwake
جعل طhim
ثم اor.هاher.
يقاظThen
ظ ه أو إ
إيقا
yourومchild
take
a
photo
every
hour
throughout
the
entire
في الي.( )اضبط مؤقت ًا ملساعدتك على التذكر.طوال اليوم
day. (Set
timer
ح كلaشر
لتي تto
ل اhelp
فاصيyou
ة التremember.)
 ساعد طفلك على كتاب، التالي
The next day help your child write the details that explain
. وسبب أهميته ليومه، صورة توضح سبب اختياره للموضوع
each picture telling why he or she picked the subject, and
."…أنشئ صفحة عنوان من خالل كتابة "يوم في حياة
why it is important to his or her day. Make a title page by
ى
ل
إ
كتاDay
ظ بالin
حتف
 ا.ةLife
 دبارof
”…ق و.
قم بنشرالكتاب باستخدام ور
writing ب
“A
the
جزًءاthe
لكbook
كار طفusing
عن أفconstruction
 يعد التحدث.عpaper
 للجميand
رضهyarn.
 واع، دKeep
األب
Publish
ظ
ف
ت
ح
ا
.
ل
ز
غ
ل
ا
و
ء
ا
ن
ب
ل
ا
ق
ر
و
م
ا
د
خ
ت
س
ا
ب
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ر
ش
ن
ن
م
ا
م
ً مه
the book forever, and show it to everyone. Talking about
 عن أفكideas
لتحدثisد اaعcrucial
 ي.لجميعpart
ضه لof
عرwriting.
 وا،  األبدIt
لىhelps
كتاب إyour
بال
yourارchild’s
ي
ف
د
د
ر
ت
مل
ا
ك
ب
ت
ا
ك
د
ع
ا
س
ي
ه
ن
إ
.
ة
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ن
م
ا
م
ه
م
ا
ء
ز
ج
ك
ل
ف
ط
reluctant writer capture those elusive details
ً thatً
.في الدماغscramble
حم أحياًناinتزاthe
ي تbrain.
التقاط تلك التفاصيل املراوغة الت
sometimes

Digital
اء األمورResources
د رقمية ألوليfor
موارParents

Understood: Graphic
Organizers to Help Kids
with Writing

Scholastic: Narrative
Graphic Organizer

Read, Write, Think: Help Your
Child Edit and Revise

PBS Kids: Make a
Memory Book

THIRD GRADE
ACTIVITIES
ف الثالث
أنشطة الص
Can
تFamilies
ن للعائال
يمك
مليةsome
 في عsuggestions
تي تشرك طفلكthat
ات الengage
 االقتراحyour
 بعضchild
يما يليin
ف
Here are
:الكتابة
the writing process:
• اطلب من طفلك كتابة تعليمات لرعاية الحيوانات األليفة
• Have your child write instructions for taking care
! ستكون هذه مفيدة عندما تخطط لعطلتك.العائلية
of the ثfamily
beرةuseful
you
 تحد.ربpet.
األقاThese
لى أحدwill
شكر إ
 أو مذكas
سالة
تب رplan
• اك
your vacations!
.عما يريد طفلك أن يقوله قبل أن تبدأ الكتابة
• Write a.ةletter
ل البقالor
محthank
ب إلىyou
الذهاnote
ق قبلto
سوa تrelative.
عمل قائمةTalk
• قم ب
through
what
your
child
wants
to
say
before
writing
• اكتب مراجعة عبر اإلنترنت لكتاب أو عنصر اشتريته
begins. ( أو وصفة جربتهاwww.amazon.com) مؤخًرا
• Make a shopping list before
going to the grocery )
.(www.allrecipes.com
store. • تحدث عن االنتخابات الرئاسية واكتب وصفًا لنوع
.دهan
 تريitem
س الذي
الرئي
• Write an online review of a book or
you
ً
.
ا
ه
ع
م
ال
ا
ق
م
ب
ت
ك
ا
و
ة
د
ي
ر
ج
ل
ا
ي
ف
ة
ر
و
ص
ن
ع
ث
ح
• اب
recently purchased (www.amazon.com) or a recipe
you tried (www.allrecipes.com).
• Talk about the presidential election and write a
description of the kind of president you want.
• Find a picture in the newspaper and write an article
to accompany it.

Digital
ء األمورResources
 رقمية ألولياfor
واردParents
م

Helping Your Child
with Writing

Understood: What
Third Grade
Writing Looks Like

Scholastic: Story
Starters

PBS Learning Media:
Family Stories

https://www.readingrockets.org/article/developing-writing-and-spelling-home
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ALABAMA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

Literacy-Basedلتعليمية
Promotionلكتابة إلدارة والية األباماا
Flowج معرفة القراءة وا
Chartطط تروي
مخ
ALSDE
The Alabama Literacy Act Implementation Guide

بدًءا من العام الدراسي  ،٢٠٢١- ٢٠٢٢يجب أن ُيظهر طالب الصف الثالث مهارات قراءة كافية للترقية إلى الصف
الرابع .يجب تزويد الطالب بجميع الخيارات التالية إلثبات مهارات القراءة الكافية للترقية إلى الصف الرابع.

ثث
فل اثلالثال
 ACAPلل
صتامي
خميالخ
بلتتقليي
با
لا
صا
صف
 ACAPلل
للالطاطلال
ييككمم
ب”
جإانزجأازعلأع
إلن “
طللب
ستووىىإإننججاازز ممتتط
ىنم أندأندنىىممست
ىل م

رسب

نجح
ى
تتتممتتتررققييتتهه إإللى
صف االلراراببعع
االلص

---------,

إعفاء لسبب وجيه
نعم

يشير برنامج التعليم الفردي
إلى عدم املشاركة

يتعلم اللغة اإلنجليزية مع أقل
من عامني من التعليم

برنامج التعليم الفردي /

تدخل القراءة املكثف ملدة
عامني أو أكثر ووتم إعادة
الصف سابقا ً

الذي تمت ترقيته إلى
الصف الرابع
يجب على الطالب الذي تمت
ترقيته إلى الصف الرابع بإعفاء
لسبب وجيه أن يستمر في تلقي
تدخل قراءة مكثف يتضمن
استراتيجيات قراءة محددة
منصوص عليها في خطة تحسني
القراءة الفردية للطالب حتى يتم
تحسني النقص

نجح

إعادة الصف الثالث

رسب

r---

ال

1

I
I
I
I
I

>c:

 ٥٠٤تدخ ً
ال مكثًفا في
القراءة ألكثر من عامني وتم
إعادة الصف سابقا ً

خيار بديل للكفاءة
)يتم تحديده بحلول ديسمبر ٢٠٢٠

(

ملف قراءة الطالب
————————
"إثبات التمكن من الحد األدنى
ملعايير القراءة للمقياس
األساسي للصف الثالث"
————————
"يجب على املشرف على
التعليم بالوالية و وحدة وضع
املعايير وتعريف اإلتقان"

تتققييمي املققريااءة ا
ساءية
سمل اقلياقر
االبددييلل
————————
ىجدةرمجقةبولة
صوعللىعلدر
حول
الحالص
فم
سي
يق تراقءيةيماملقياس
يقبتوقليةيمف ال
القرااءلبةدايللبديل
————————
على النحو الذي يحدده
ويوافق عليه املشرف على
التعليم بالوالية

"إذا لم ُيظهر الطالب مهارات قراءة كافية في أحد
الخيارات املذكورة أعاله ولم يكن مؤهالً لإلعفاء لسبب
وجيه  ،فقد ال تتم ترقية الطالب إلى الصف الرابع".
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دائرة التعليم بوالية أالباما

THE ALABAMA STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
P.O. Box 302101 • Montgomery, AL 36130-2101 334-694-4900 •
334-694-4990 (f) • www.alsde.edu
DR. ERIC G. MACKEY, STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
05/20

 مشرف التعليم للوالية،  إيريك جي ماكي.الدكتور
٠٥/٢٠

The Alabama State Board of Education and the Alabama State Department of Education do not
discriminate on the basis of race, color, disability, sex, religion, national origin, or age in their
programs, activities, or employment and provides equal access to the Boy Scouts and other designated
و الجنسyouth
إلعاقة أgroups.
لون أو اThe
أو الfollowing
اس العرقperson
على أسisماresponsible
في والية أالباforيمhandling
وزارة التعلinquiries
ة أالباما وregarding
عليم في واليthe
 التnonال يميز مجلس
اقdiscrimination
ساواة في اإللتحpolicies:
يوفران املTitle
 كما،IXهمCoordinator,
طتهم أو وظائفAlabama
هم أو أنشState
رامجDepartment
أو العمر في بofيEducation,
ألصل القومP.O.
ن أو اBox
أو الدي
302101,
سارات املتعلقة بسياسات عدم
 االستفMontgomery,
 عن التعامل معAL
ؤول36130-2101,
(ص التالي مس334)
الشخ694-4617.
.بالكشافة واملجموعات الشبابية األخرى

Title IX Coordinator، Alabama State Department of Education، P.O. Box 302101، :التمييز
Montgomery، AL 36130-2101، (334) 694-4617
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